BẠO LỰC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI QUA
MẠNG VÀ CNTT-TT* TRONG ĐẠI DỊCH
COVID-19
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GIỚI THIỆU

KHI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI
TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG
INTERNET, HỌ BỊ BẠO LỰC
THƯỜNG XUYÊN HƠN SO VỚI
NAM GIỚI

Bản tóm tắt làm nổi bật xu hướng đáng báo động
và tác động của đại dịch COVID-19 về vấn đề bạo
lực phụ nữ và trẻ em gái (BLPN&TEG) qua mạng
Internet và Công nghệ Truyền thông-Thông tin
(CNTT-TT1). Nó đưa ra các ví dụ về các chiến lược
được áp dụng để ngăn chặn và ứng phó với
BLPN&TEG trực tuyến/CNTT-TT và đưa ra các
khuyến nghị về cách các bên liên quan có thể giải
quyết vấn đề này một cách tốt nhất. Đây là một tài
liệu thực tế dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của
nhiều chuyên gia, những người hỗ trợ các giải pháp
chấm dứt bạo lực trực tuyến và bạo lực thông qua
CNTT-TT.
*Công nghệ thông tin và truyền thông
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CÁC XU HƯỚNG VÀ VẤN ĐỀ
Bạo lực phụ nữ (BLPN) là một vấn đề vi phạm quyền
con người vô cùng nghiêm trọng, có tính phổ biến và
tác động tiêu cực đến những nạn nhân/người sống
sót, gia đình họ và cộng đồng. Khi đại dịch COVID-19
làm gia tăng các áp lực lên nền kinh tế và xã hội với
các biện pháp hạn chế di chuyển và cách ly xã hội, bạo
lực trên cơ sở giới đang tăng lên theo cấp số nhân2.
Trong đại dịch COVID-19, bạo lực phụ nữ biểu hiện
dưới nhiều hình thức khác nhau như bạo lực gia đình,
bạo lực trực tuyến và thông qua CNTT-TT3. Các hình
thức bạo lực và lạm dụng này xảy ra trong bối cảnh
phân biệt đối xử trên cơ sở giới đang ngày càng lan
rộng một cách có hệ thống.
Ảnh: UN Women/Ryan Brown

Ở Mỹ,

cứ 10 phụ nữ trẻ

Trong khi vẫn còn chưa có định nghĩa chung toàn cầu
đầy đủ cũng như dữ liệu trên phạm vi toàn cầu về bạo
lực qua mạng và CNTT-TT, nghiên cứu cho thấy rằng
phụ nữ không những chưa được quan tâm một cách
xứng đáng mà còn phải chịu những hệ quả nghiêm
trọng từ chính việc đó4. Khi phụ nữ và trẻ em gái truy
cập Internet, họ phải đối mặt với bạo lực thường xuyên
hơn so với nam giới thông qua một chuỗi liên tục các
hình thức bạo lực trên cở sở giới được lặp đi lặp lại và
có mối quan hệ với nhau5.

trong độ tuổi 18-29

thì có 2 người

bị quấy rối tình dục trực tuyến và

1 trong 2 người

nói rằng họ đã nhận được những
hình ảnh khiêu dâm không mong
muốn.

• Ở Canada, MỘT TRONG NĂM phụ nữ cho

Hơn nữa, một số nhóm phụ nữ, gồm những người hoạt
động về quyền con người, nữ chính trị gia, nhà báo,
blogger, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ bản địa,
người đồng tính nữ, lưỡng tính, phụ nữ chuyển giới và
phụ nữ bị khuyết tật là những người trở thành mục
tiêu đặc biệt của bạo lực qua CNTT-TT6. Ở châu Âu,
nguy cơ bị bạo lực trực tuyến cao nhất ở phụ nữ trẻ
trong độ tuổi 18 - 297.

biết họ đã từng bị quấy rối trực tuyến vào năm
2018i.

• Ở Pháp, 15% phụ nữ nói rằng họ trải qua một số
hình thức quấy rối qua mạngii.

• Ở Mỹ, theo báo cáo của Pew năm 2017, phụ nữ có
thể trở thành mục tiêu do giới tính của họ nhiều
hơn gấp 2 lần nam giới iii.

Phụ nữ và trẻ em gái đang sử dụng Internet với tần
suất lớn hơn trong đại dịch mặc dù vẫn có ranh giới
kĩ thuật về giới8. COVID-19 đang được coi như là đại

• Ở Liên minh châu Âu, 1 trên 10 phụ nữ cho

dịch lớn đầu tiên trong thời đại mạng xã hội . Hơn
9

một nửa dân số thế giới đang trong tình trạng bị
phong tỏa từ đầu tháng tư10. Các biện pháp cách ly y
tế cùng những chính sách tự cách ly đã tăng thời
lượng sử dụng Internet lên khoảng 50% đến 70%11,
bởi vì cả phụ nữ và nam giới đều phải sử dụng mạng
cho công việc, trường học và các hoạt động xã hội
khác. Trong giai đoạn này, những người dùng có hiểu

biết họ bị quấy rối qua mạng từ năm 15 tuổi iv .

• Ở Pakistan, nghiên cứu Hamara Internet chỉ ra

40%

rằng
phụ nữ đã gặp phải các hình
thức
quấy rối khác nhau qua Internetv.
*Nguồn trong phần tham khảo
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biết hạn chế về kĩ thuật số thường có nguy cơ bị bạo
lực trực tuyến cao hơn.12 Đáng lo ngại là do phân chia
ranh giới kĩ thuật số về giới13, phụ nữ và trẻ em gái có
nguy cơ phải đối mặt với những dạng bạo lực này cao
hơn.

Văn phòng Ủy ban An toàn điện tử Australia ghi nhận
lạm dụng và bắt nạt trực tuyến đã tăng 50% trong
tháng qua17. Theo Cục cảnh sát châu Âu (Europol), hoạt
động trực tuyến của những người tìm kiếm tài liệu về
lạm dụng trẻ em đang tăng18. Theo Ủy ban nhân quyền,
ở Philippines, bạo lực trực tuyến đối với phụ nữ và trẻ em
trong cùng nhóm tuổi đã gia tăng trong thời gian giãn
cách. Số lượt truy cập nội dung khiêu dâm trong thời gian
cách ly đã tăng đột biến so với bình quân một ngày19 làm
tăng nguy cơ tống tiền bằng hình thức lừa chát sex qua
mạng trên phạm vi toàn cầu20.

Trong bối cảnh này, bạo lực thông qua CNTT-TT ngày
càng lan rộng dưới cái bóng của đại dịch bạo lực phụ
nữ. Phụ nữ và trẻ em gái là đối tượng của các dạng bạo
lực trực tuyến như đe dọa thể chất, quấy rối tình dục,
rình rập, tấn công nền tảng zoom và trêu trọc tình dục.
Các trường hợp cụ thể đã được truyền thông và tổ
chức nữ quyền ghi nhận về các các video khiêu dâm
không mong muốn được trình chiếu trong khi phụ nữ
tham gia vào các sự kiện xã hội trực tuyến14, những lời
đe dọa với nội dung bạo lực và phân biệt giới tính độc
hại15, và tấn công các cuộc họp trực tuyến thông qua
việc chiếu những tài liệu không mong muốn về khiêu
dâm và có nội dung phân biệt chủng tộc cho những
người tham gia.16

Hơn nữa, số lượng cán bộ tư pháp chuyên trách về
bạo lực mạng sẽ giảm trong năm 2020, làm tăng
nguy cơ bạo lực thông qua CNTT21. Trong bối cảnh
đó, các vụ bạo lực trực tuyến và qua CNTT-TT đối với
phụ nữ và trẻ em gái có khả năng gia tăng ngay cả sau
giai đoạn khẩn cấp này do việc thực thi yếu kém và tỷ
lệ cá nhân sử dụng Internet vẫn được duy trì.

CÁC TÁC ĐỘNG

Bạo lực trực tuyến
và trực tiếp

Truy cập các dịch
vụ trực tuyến

Giáo dục và
việc làm

Các hình thức bạo lực trực tuyến đối với phụ nữ và
trẻ em gái có liên quan đến các tác động tâm lý, xã
hội và sức khỏe sinh sản, và thường liên quan đến
bạo lực thể chất và tình dục trực tiếp đối với nạn
nhân/người sống sót22. Bạo lực trực tuyến là một
chuỗi liên tiếp giữa trực tuyến và trực tiếp; nên
thường khó phân biệt hậu quả của các hành động
được bắt đầu trong môi trường không gian số với
thực tế trực tiếp và ngược lại. Nghiên cứu trước
COVID-1923 cho thấy một số hậu quả của bạo lực phụ
nữ và trẻ em gái trực tuyến bao gồm những trải
nghiệm của phụ nữ với mức độ lo lắng cao hơn, rối
loạn căng thẳng, trầm cảm, chấn thương tâm lí, hoảng

Công dân số

loạn, mất tự tin và cảm giác bất lực trong khả năng
phản ứng lại việc bị lạm dụng. Những cảm giác này có
thể tăng cao trong bối cảnh cách ly và giãn cách trong
các đợt bùng phát đại dịch khác nhau khi phụ nữ bị
mắc kẹt trong gia đình với các yếu tố căng thẳng về
kinh tế, xã hội, chính trị và bạo lực gia đình gia tăng.
Bạo lực trực tuyến đối với phụ nữ có thể hạn chế phụ
nữ truy cập vào các dịch vụ trực tuyến trong đại dịch
COVID- 19. Nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ có xu
hướng hạn chế truy cập mạng do hậu quả của bạo lực
trực tuyến24. Trong thời gian đại dịch COVID-19 diễn
ra, nhiều thành phố đã cung cấp các dịch vụ trực tuyến
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CÁC HÌNH THỨC BẠO
LỰC NỮ VÀ TRẺ EM GÁI
TRỰC TUYẾN LIÊN
QUAN TỚI NHỮNG TÁC
ĐỘNG TÂM LÝ, XÃ HỘI
VÀ SỨC KHOẺ SINH SẢN

đa dạng, bao gồm các lớp học, cửa hàng tạp hóa, chợ
trong khu dân cư, hỗ trợ y tế và pháp lý cùng các dịch
vụ thiết yếu khác25. Bạo lực trực tuyến qua CNTT-TT
ngày càng gia tăng có thể hạn chế hoặc thay đổi việc
sử dụng Internet, tiếp cận các dịch vụ trực tuyến của
phụ nữ. Mặt khác, Internet và các công cụ kỹ thuật số
an toàn, giá cả phải chăng và phổ cập ở quy mô lớn có
khả năng tăng cường sự tham gia của phụ nữ trên
không gian mạng và giảm khoảng cách kỹ thuật số về
giới26.
Tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ với tư cách là
công dân số chủ động có thể bị lấn át bởi các hành
vi quấy rối và bạo lực trực tuyến ngày càng tăng
trong đại dịch COVID-19. Sự tham gia toàn diện của
phụ nữ, đặc biệt là những người thường bị bỏ lại
phía sau, là rất quan trọng trong quá trình ứng phó,

giảm thiểu và phục hồi sau khủng hoảng. Tuy nhiên,
bằng chứng cho thấy phụ nữ có nhiều bản dạng giới
(ví dụ như là thành viên cộng đồng LBTQI, dân tộc
thiểu số, bản địa) thường là mục tiêu trực tuyến
thông qua phân biệt đối xử và ngôn ngữ kích động
kỳ thị. Vì vậy, họ có xu hướng thu mình và rút lui
khỏi các cuộc tranh luận, thảo luận trực tuyến. Trong
giai đoạn COVID, khi ngày càng có nhiều phụ nữ sử
dụng Internet và mạng xã hội để vận động cho
quyền của họ trong các đường link mở và các cuộc
tranh luận công khai thì nguy cơ trở thành mục tiêu
bạo lực càng cao. Mặt khác, đã có sự quan tâm trở
lại đến việc sử dụng Internet và các mạng xã hội để
kết nối với các cộng đồng địa phương, mang lại cơ
hội lớn đối với sự hỗ trợ từ người ngoài cuộc và tiếp
tục thúc đẩy sự gắn kết xã hội, khi khả năng tiếp cận
các không gian công cộng bị hạn chế.
Tổn thất kinh tế do bạo lực trực tuyến gây ra có thể
tăng gấp nhiều lần khi việc sử dụng Internet ngày
càng tăng. Ví dụ, lạm dụng và trêu trọc trực tuyến ở
Australia đã làm nền kinh tế tiêu tốn đến 3,7 tỷ27.

Ảnh: UN Women/Johis Alarcón
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THỰC TIỄN/CHIẾN LƯỢC TRIỂN VỌNG
DỊCH VỤ:
• Access Now Digital Security Helpline (Đường dây Truy cập nhanh Trợ giúp về Bảo mật Kỹ thuật số) hỗ trợ
những phụ nữ gặp rủi ro để cải thiện thực tiễn bảo mật kỹ thuật số và cung cấp hỗ trợ khẩn cấp phản ứng
nhanh cho những phụ nữ đang bị tấn công. Dịch vụ hoạt động 24/7 bằng tám ngôn ngữ, đang giám sát và
thu hút sự chú ý tới các quyền kỹ thuật số trong cuộc khủng hoảng nhân đạo.

• Dự án Net Tech thuộc Mạng lưới quốc gia chấm dứt bạo lực gia đình (NNEDV), thảo luận về công nghệ,

quyền riêng tư và an toàn trong bối cảnh bạo lực do bạn tình gây ra, tấn công tình dục và bạo lực đối với
phụ nữ trong đại dịch COVID-19.

• El Alto, Bolivia theo sáng kiến toàn cầu về Thành phố An toàn và Không gian Công cộng An toàn của UN
Women đang xây dựng tài liệu truyền thông ở định dạng đơn giản và thân thiện với người dùng để chứng minh
tác hại của bạo lực trực tuyến đối với phụ nữ và trẻ em gái cũng như cách thức báo cáo bạo lực trong đại dịch
COVID-19.

• Liên minh Hành động tập trung vào Công nghệ và Đổi mới trong Thế hệ Bình đẳng đang ưu tiên giải quyết vấn
đề thu thập dữ liệu, phòng chống và ứng phó với bạo lực phụ nữ trực tuyến/CNTT-TT.

NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ ĐÀO TẠO
• Take Back the Tech! - chiến dịch nâng cao nhận thức về Bạo lực giới (BLG) trực tuyến, tư liệu hóa, an toàn kỹ

thuật số đã đồng hành cùng phụ nữ, những người đồng tính và đa dạng giới đã từng bị BLG trực tuyến từ năm
2006.

• #SheTransformsTech, là một chiến dịch sử dụng nguồn lực cộng đồng và cuộc thăm dò toàn cầu sẽ tổng hợp
các câu chuyện và ý kiến đóng góp của phụ nữ ở cơ sở từ hơn 100 quốc gia vào một báo cáo khuyến nghị cho
các nhà hoạch định chính sách toàn cầu, các công ty công nghệ.

• Call to men đã khởi xướng một nhóm trực tuyến và kêu gọi nam giới ngăn chặn việc tăng đột biến nội dung
khiêu dâm trực tuyến trong giai đoạn bùng phát COVID-19 và thực hành nam tính tích cực.

• Chương trình đào tạo kỹ thuật chiến thuật về giới và công nghệ mang lại quan điểm toàn diện và ủng hộ nữ
quyền cho các khóa đào tạo về quyền riêng tư và bảo mật kỹ thuật số, bao gồm hơn 20 chủ đề và mô hình
hội thảo.

• Onlineharassmentfieldmanual.pen.org/, là sổ tay kỹ thuật số bao gồm các chiến lược hiệu quả và tài
nguyên mà các nhà báo và những người ủng hộ có thể sử dụng để giải quyết vấn đề lạm dụng trực tuyến.

• Internetlab.org.br/en/ là một trung tâm nghiên cứu độc lập nhằm mục đích thúc đẩy tranh luận học thuật
xung quanh các vấn đề liên quan đến luật pháp và công nghệ, đặc biệt là chính sách internet.

• GenderIT.org cung cấp phân tích về giới và CNTT-TT do các nhà nữ quyền châu Phi từ 18 quốc gia cung cấp
thông tin.

• EQUALS Digital Skills Fund là một quỹ cấp cơ sở nhằm hỗ trợ các kỹ năng kỹ thuật số của phụ nữ và trẻ em
gái trên khắp Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh.

BẢO MẬT VÀ AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:
• Instagram gần đây đã ra mắt công cụ Restrict cho phép người dùng chặn tài khoản và quản lý bình luận.
• Feminist Safety Reboot tạo ra các không gian trực tuyến an toàn và tăng cường sự hiểu biết về bạo lực trên
cơ sở giới trực tuyến.

• Heartmob cung cấp một nhóm hỗ trợ trực tuyến cho các cá nhân bị ảnh hưởng.
• Jigsaw đang tiến hành nghiên cứu và phát triển công nghệ để giải quyết vấn đề bạo lực và quấy rối trực
tuyến đối với phụ nữ trong cuộc sống công cộng.
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KHUYẾN NGHỊ
Điều quan trọng là phải giải quyết sự gia tăng bạo lực trực tuyến và CNTT-TT đối với phụ nữ trong giai đoạn
COVID-1928 thông qua nỗ lực phối hợp của các chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức trung gian qua
Internet.

CÁC CHÍNH PHỦ
• Bao gồm các biện pháp dựa trên bằng chứng để giải quyết bạo lực trực tuyến và qua CNTT-TT tạo điều kiện
thuận lợi cho các kế hoạch hành động và ứng phó COVID-19 nhằm giải quyết bạo lực đối với phụ nữ.

• Tăng cường các giao thức và quy tắc ứng xử bên trong và bên ngoài chuyên biệt, rõ ràng và hiệu quả cho các

quan chức thực thi pháp luật giải quyết vấn đề bạo lực trực tuyến đối với phụ nữ trong trường hợp khẩn cấp.

• Tiếp tục đầu tư vào các cán bộ tư pháp chuyên trách giải quyết bạo lực trực tuyến bằng cách tiếp cận nhân quyền
và giới.

• Thông báo cho người dùng Internet về các giao thức, nơi báo cáo các trường hợp bạo lực phụ nữ và trẻ em trực
tuyến và qua CNTT-TT cũng như cách tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trực tuyến trong đại dịch COVID-19.

• Tăng cường các chỉ thị hiện hành về giải quyết vấn đề bóc lột tình dục trẻ em trên mạng và nội dung khiêu dâm
trẻ em.

• Chia sẻ các ví dụ về các thông lệ hay và triển vọng nhằm giải quyết hiệu quả bạo lực phụ nữ và trẻ em trực tuyến
và qua CNTT-TT để cung cấp thông tin cho các bên liên quan (phụ nữ và tổ chức phụ nữ , các cơ quan Liên Hợp
Quốc, chính quyền, các nhà cung cấp công nghệ của tổ chức phi chính phủ, các nhà phát triển).

• Tích cực thu hút sự tham gia của các tổ chức về quyền của phụ nữ để xây dựng hướng dẫn và thực hành tốt về sử
dụng CNTT-TT an toàn và hòa nhập cho phụ nữ và trẻ em gái.

•
•

CÁC TỔ CHỨC NỮ QUYỀN VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ KHÁC

• Duy trì và mở rộng các đường dây trợ giúp chuyên biệt để cung cấp hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực
trên cơ sở giới trực tuyến và trực tiếp trong đại dịch COVID.

• Nâng cao nhận thức và năng lực của những người ủng hộ phụ nữ, nhà giáo dục và người sử dụng Internet để xác
định và báo cáo bạo lực trực tuyến và bằng các hình thức CNTT-TT khác.

• Cung cấp các mẹo, công cụ và tài nguyên về cách xác định, tài liệu hóa và báo cáo hành vi quấy rối trực tuyến và
các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái qua CNTT-TT khác.

• Thúc đẩy các phương pháp tiếp cận trực tuyến của người ngoài cuộc với đồng nghiệp, thành viên gia đình và
người dùng Internet trong giai đoạn hạn chế di chuyển do COVID.

• Sản xuất tài liệu truyền thông ở định dạng đơn giản và thân thiện với người dùng, thể hiện các tác động có hại

đối với các nhóm phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ cao, chẳng hạn như những người tham gia vào tổ chức công
cộng và chính trị.

• Vận động thu thập dữ liệu về vấn đề Bạo lực phụ nữ và trẻ em trực tuyến, được phân tách theo giới tính, tuổi

tác, dân tộc và chủng tộc nếu có thể trong các cuộc khảo sát hiện có và thực hiện đánh giá nhanh trong đại dịch
COVID.

• Thúc đẩy hiểu biết liên ngành và tiếp cận những cộng đồng đang bị đàn áp và quấy rối trực tuyến như một phần
của chuỗi bạo lực.

• Giám sát các sáng kiến phòng chống và ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em trực tuyến để hiểu cách chúng
đang hoạt động như thế nào (hoặc có thể không đang hoạt động) để nắm bắt thực tiễn.
6

CÁC KÊNH TRUNG GIAN INTERNET
• Đặt ra các cam kết cấp cao và rõ ràng để duy trì sự an toàn của phụ nữ trong các không gian trực tuyến trong thời
kỳ đại dịch.

• Chia sẻ lời khuyên an toàn trực tuyến cho phụ nữ và trẻ em.
• Cung cấp các thủ tục báo cáo và khiếu nại dễ tiếp cận và minh bạch đối với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
trực tuyến và qua CNTT-TT, bao gồm các trang web truyền thông xã hội, GPS, điện thoại, v.v..

• Cung cấp quyền truy cập vào các đường dây trợ giúp miễn phí và các dịch vụ phù hợp với lứa tuổi bằng ngôn ngữ
địa phương.

• Tăng cường năng lực cho nhân viên của họ về bạo lực trực tuyến và qua CNTT-TT khi việc sử dụng Internet tăng
lên.

• Đầu tư vào các chiến dịch giáo dục về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái qua CNTT-TT, thúc đẩy
quyền con người và an ninh kỹ thuật số cho tất cả mọi người.

• Tiếp tục đầu tư và hợp tác với các công ty công nghệ nữ quyền và các tổ chức xã hội dân sự trong việc phát triển
các giải pháp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Ảnh: UN Women/Susan Markisz

ĐẶT RA CÁC CAM KẾT CẤP CAO VÀ RÕ RÀNG ĐỂ DUY TRÌ SỰ AN
TOÀN CỦA PHỤ NỮ TRONG CÁC KHÔNG GIAN TRỰC TUYẾN
TRONG THỜI KỲ ĐẠI DỊCH.
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